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Lovgrundlag

- Lov om social service § 84:
”Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære 
pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for 
omsorg og pleje.”

Formål:

At borgere, der har brug for særlig omsorg, pleje, behandling og /eller genoptræning kan tilbydes et 
rehabiliterende midlertidigt ophold uden for hjemmet.

Målgruppe/tildelingskriterier

Genoptræningsophold:
- Borgere, der har behov for genoptræning, for at de igen kan klare sig i eget hjem. 
- Borgere, som har haft et væsentligt fald i funktionsniveau og som er motiverede for at yde en 

aktiv træningsindsats og hvor træning ikke kan foregå i eget hjem.

Pleje - og behandlingsophold:
- Borgere med komplekse behandlings- og plejeopgaver, der ikke kræver hospitalsindlæggelse, 

og hvor indsatsen ikke kan varetages i eget hjem. 
- Borgere der kommer fra hospitalet til fortsat behandling 
- Borgere med akut opstået sygdom, hvor der er behov for, at behandling og pleje varetages i et 

midlertidig ophold

Vurderingsophold
- Borgere med behov for vurdering af funktionsniveau før stillingtagen til eventuel anden bolig.
- Borgere - eksempelvis med demens, hvor den fremtidige boligsituation er uafklaret, og hvor 

øget indsats i eget hjem er afprøvet.

Venteophold:
- Borgere, der er visiteret til en anden bolig, og hvor indsatsen ikke kan ydes i eget hjem i 

ventetiden.
- Borgere, der venter på boligændringer, og som på grund af dette ikke kan opholde sig i eget 

hjem.

Pleje- og omsorgsophold
- Borgere, som kommer fra eget hjem eller hospital og som har behov for pleje, omsorg og 

behandling, der ikke kan varetages i eget hjem, og som ikke kræver hospitalsindlæggelse. 
- Borgere der har behov for pleje og omsorg for igen at kunne klare sig i eget hjem.
- Borgere med behov for en lindrende indsats, der ikke kan tilgodeses i eget hjem

Aflastning af pårørende:
- Borgere, hvor ægtefælle/pårørende har behov for aflastning i en periode. 
- Borgere, som ikke kan være alene i forbindelse med pårørendes ferie og hvor behovet ikke kan 

dækkes for eksempel med hyppige besøg i hjemmet.

Tildeling af ydelsen
 

- Der går mellem 1 og 7 dage fra henvendelse om midlertidigt ophold er modtaget i visitations- 
og myndighedsafdelingen, til der er truffet en beslutning.

- Planlagte ophold forsøges aftalt med max 1 måneds ventetid.
- Øvrige ophold aftales individuelt.
- Tildeling af midlertidigt ophold uden for hjemmet sker ud fra en individuel faglig vurdering, 

foretaget af visitator eller akutsygeplejerske.  
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- Der tages udgangspunkt i, hvad formålet med et midlertidigt ophold er for borgeren, og hvilken 
betydning det har for borgeren og dennes pårørende. 

Indhold i ydelsen

Ved starten af det midlertidige ophold udarbejdes en individuel målsætning og handleplan i forhold til:

- Rehabilitering
- Pleje og omsorg
- Aktivitet
- Træning
- Sygepleje
- behandling

Der henvises til øvrige kvalitetsstandarder / serviceniveaubeskrivelser for Ikast-Brande Kommune.

Omfang / varighed

Opholdslængde
Opholdets varighed vurderes individuelt. Der kan tildeles følgende:

- Et kort ophold – Op til 2 uger
- Et længere ophold – 2-4 uger
- Et langt ophold – 4-12 uger

Som udgangspunkt ophører tilbuddet om midlertidigt ophold ved hospitalsindlæggelse ud over 3 døgn.

Særligt for aflastning af pårørende gælder:
- Borgere, hvor ægtefællen har brug for aflastning, kan max bevilges 4 ugers aflastning om året. 

Der udover kan der max bevilges pårørende aflastning 2 weekends pr år,

Særligt for venteophold gælder:
- Borgeren forventes at acceptere den tilbudte varige bolig. Alternativt må borgeren flytte hjem 

med tilpasset tilbud om hjælp.

Transport
Borgeren skal selv sørge for transport til og fra midlertidigt ophold. Hvis akutsygeplejersken vurderer, 
borgeren har behov for liggende transport, betales denne af Ikast-Brande Kommune.
Borger betaler for kørsel til hjemmebesøg i forbindelse med afklaring af boligændringer og 
hjælpemidler.

Betaling under opholdet
I forbindelse med opholdet betaler borgeren for døgnforplejning og vask af tøj / linned.
Der betales ikke for de første 3 døgn (1. dag er den dag borgeren ankommer, uanset tidspunkt)
Borgere i opholdet ”Aflastning af pårørende” betaler fra første dag.
 
Levering af ydelsen

Rehabiliteringscenter Ikast-Brande kommune
Dybdalsvej 1
7442 Engesvang

Opholdstype:

Center:

Genop-
trænings-
ophold

Pleje- og 
behandlings-
ophold

Vurderings-
ophold

Vente-
ophold

Aflastning 
af 
pårørende

Pleje- og 
omsorgs-
ophold

Rehabiliterings-
centret
Engesvang
24 boliger

+ + + + + +
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Kvalitetskrav til leverandøren

- Udføreren har tavshedspligt. 
- Udføreren er orienteret om formål for hjælpen, samt hjælpens omfang.
- Udføreren bærer navneskilt.
- Udføreren er bekendt med kvalitetsstandarderne.
- Udføreren er bekendt med gældende lovgivning og vejledninger for området.
- Udføreren er omfattet af arbejdsmiljøloven uanset hvor arbejdet udføres. Ifølge loven skal - 

arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der skal udarbejdes en 
arbejdspladsvurdering (APV) inden arbejdet påbegyndes.

- Udføreren skal sikre, at der er en samlet plan for rehabiliteringsindsatsen for den enkelte 
borger, samt arbejde ud fra den.

- Udføreren har en uddannelse, eller er under uddannelse inden for social- og sundhedsområdet.
- Udføreren af komplekse behandlings, rehabiliterings – og plejeopgaver skal have en relevant 

uddannelse eller oplæring.
- Udføreren må ikke modtage gaver eller penge fra borgeren.

Krav til ydelsesmodtager

- Det er tilladt at ryge udendørs.
- Det er ikke tilladt at indtage alkohol under opholdet
- Borgeren eller den person der varetager borgerens interesser (jvf. Servicelovens § 82) har 

pligt til at informere visitator om ændringer i borgerens behov eller husstandens samlede 
ressourcer, som indebærer at behovet for hjælp ændres.

Klage og ankemuligheder

- Hvis borgeren er utilfreds med udførelsen af hjælpen, kan der rettes henvendelse til lederen af 
Rehabiliteringscenteret.

- Der kan ydes hjælp til at skrive klagen.

Kontaktinformation

Ikast-Brande Kommune
Visitations- og Myndighedsafdelingen
Sjællandsgade 6 
7430 Ikast.
tlf. 99 60 31 40
E-mail.: visitationsogmyndighedsafdelingen@ikast-brande.dk
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